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Carrau Blau
40 anys de germinació artística
a Sant Just
Llum verda a les principals
inversions del mandat
2019-23

Neix SantJustMarket,
la plataforma de compra
electrònica del poble

Actuacions de Promunsa
per millorar l’eficiència
energètica

tema del mes

Pla d’Inversió 2019-23:

18,9 milions d’euros per millorar la xarxa
d’equipaments i l’espai públic de Sant Just
El ple municipal del mes
d’abril va aprovar destinar
3,39 milions d’euros de romanent de tresoreria de
l’any 2020 a diversos projectes, fonamentalment d’inversions en equipaments i espai
públic. En el mateix punt del
ple es va aprovar una modificació del Pla d’Inversió
2019-2023 que garanteix el
finançament de diversos projectes de millora de la xarxa
d’equipaments, reforma de
l’espai públic i millora de la
mobilitat i la sostenibilitat,
amb un pressupost total de
18,9 milions d’euros.
Alguns dels projectes
inclosos en el Pla d’Inversió 2019-2023 ja s’han completat o estan en una fase
molt avançada. És el cas,
per exemple, de la construcció del Centre Cívic Soledat
Sans, el reforç del mur de Can
Ginestar, i la reurbanització
de l’av. Indústria (fins a Camp
Roig), la rotonda d’Indústria/
Reverter, el c. Dos de Maig i
el c. Ateneu (entre Major i
Catalunya).
En aquest article destaquem els principals projectes de futur del Pla d’Inversió
2019-23.

SALA MUNICIPAL DE L’ATENEU
Pressupost: 2.750.000 ¤

La millora de la Sala Municipal de
l’Ateneu inclourà una renovació de
l’accés, noves zones de magatzem,
un soterrani, la reforma integral dels
vestidors i un planta d’altell per a la
cabina de control i els passos d’il·
luminació. El projecte també contempla la reforma de la coberta de la
sala i una millora de les condicions
d’accessibilitat, tèrmiques, acústiques, de seguretat, d’escenografia i
de protecció contra incendis.
La sala mantindrà la configuració

NOVA ESCOLA BRESSOL
Pressupost: 2.033.000 ¤

Un dels projectes prioritaris inclosos en el Pla
d’Inversió és la construcció de la segona escola
bressol, que estarà ubicada al barri de les Basses
de Sant Pere, a tocar de l’Escola Montserrat i de la
Residència Vitàlia. La planta baixa del nou centre
educatiu disposarà de set espais per a infants dels
diferents grups d’edat, zones de pati i jardí (tant
interior com exterior), magatzem, rebost, bugaderia
i cuina. La primera planta, més petita, tindrà sales
de reunions, despatxos i vestidors. La construcció
de la segona escola bressol permetrà augmentar
l’oferta pública educativa per a la franja 0-3 amb
més de 70 noves places.

MASIA DE CAN FREIXES
Pressupost: 1.020.000 ¤

Després de l’obertura del Parc de Can Freixes i de les actuacions de
reforça estructural i de la rehabilitació de la coberta i de l’eixida de la
masia, s’inicia ara la reforma de la planta baixa de l’equipament. Aquest
nou espai de Can Freixes acollirà la futura Casa de les Dones de Sant
Just Desvern, d’acord amb el procés participatiu “Les Dones de Sant
Just busquem casa”, que va tenir lloc entre 2019 i 2020.
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actual de l’escenari, la platea i les llotges i permetrà dur-hi a terme diferents tipus d’espectacles
escènics, amb un sistema de butaques retràctils
i una platea amb inclinació variable.

tema del mes
CONNEXIÓ MAS LLUÍ – BARRI SUD
Pressupost: 1.200.000 ¤

La millora de la mobilitat interna i de les connexions entre barris es concretarà amb
la construcció d’un camí per
a vianants i bicicletes entre
Mas Lluí i l’avinguda Indústria. El projecte inclourà un
tram que connectarà Mas Lluí amb la zona de Can Gelabert,
una passarel·la per superar el desnivell de la Riera de Sant
Just, entre Can Gelabert i el carrer de Juan Ramón Jiménez
i un tram per a vianants i bicicletes pels carrers Juan Ramon
Jiménez i Ramon i Cajal.

MILLORES AL CAMP DE FUTBOL
Pressupost: 594.000 ¤

Les millores a l’equipament esportiu consistiran
en la col·locació de gespa
artificial al camp situat a
tocar de l’Escola Montseny,
la millora de la il·luminació dels terrenys de joc i la
construcció de nous vestidors. D’aquesta manera, l’equipament esportiu disposarà de dos camps de futbol 11 i quatre
camps de futbol 7.

NOVA DEIXALLERIA
NOVA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL
Pressupost: 350.000 ¤

L’aposta de l’Ajuntament per incrementar el nombre d’efectius de la Policia Local requereix d’una comissaria més gran
que satisfaci les necessitats
del cos. La nova comissaria, que substituirà l’actual, s’ubicarà en una part
de l’edifici de l’Escola de
Formació Antoni Algueró, a l’ala més propera a
la Residència Vitàlia. El
pla d’inversions inclou una
partida per adequar l’espai
a les noves funcions.

Pressupost: 1.150.000 ¤

Sant Just Desvern tindrà properament una nova deixalleria
municipal de tercera generació situada al Polígon Sud-Oest,
davant de l’ITV. L’espai, més enllà d’oferir el servei de
recollida de residus, disposarà d’una aula ambiental on es
fomentarà la recollida selectiva, la reutilització i la prevenció
de residus, la sensibilització ciutadana i la inclusió social,
amb la creació d’itineraris d’inserció laboral per a persones
en risc d’exclusió social del municipi. El nou concepte de
deixalleria posarà el focus en les accions de conscienciació
i formació dirigides a escoles i a la població en general.

CENTRE AGRO-RAMADER A CAN BIOSCA
Pressupost: 700.000 ¤

Un dels projectes contemplats en el pla d’inversions
és la creació d’un centre
agro-ramader a la zona de
Can Biosca per gestionar i
mantenir el sotabosc i les
franges de protecció contra
els incendis. El futur espai també tindrà l’objectiu de fomentar
la producció agrícola i ramadera a la Vall de Sant Just.

CENTRE SOCIAL BELLSOLEIG
Pressupost: 235.000 ¤

La construcció d’un centre social al Parc de la Plana Padrosa
proporcionarà un nou espai de
trobada a l’Associació Veïnal
de La Plana-Bellsoleig.

LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PAVELLÓ DE LA
BONAIGUA ES POSPOSA
El Pla d’Acció Municipal del mandat 2019-23 contemplava la
construcció de la coberta
de la pista exterior de
la Bonaigua, que es
va completar l’estiu
de l’any passat, i la
construcció d’un nou
pavelló annex. El projecte de la nova pista ha
quedat posposat com a
conseqüència de les noves
necessitats sorgides arran
de la pandèmia i la priorització
d’altres projectes, com la segona escola
bressol o la nova deixalleria.
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Remodelacions de l’espai públic a tots els barris
El nou Pla d’Inversió destinarà 2,82 milions d’euros a millores
de l’espai públic que beneficiaran tots els barris del municipi.
Les remodelacions dels carrers tenen un objectiu comú: millorar la seguretat i l’accessibilitat de la via pública i pacificar
els carrers, donant prioritat a vianants, vehicles de mobilitat
personal, bicicletes i transport públic.
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Els carrers que es remodelaran són:
1. C. Ponce de León
2. Pl. de la Pau
3. C. Caçadors
4. C. Bruc
5. C. Bonavista (passarel·la per a vianants al tram de Can
Ginestar)
6. C. Sant Lluís
7. C. Bonavista (entre Creu i Major)
8. C. Verge del Pilar
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D’altra banda, també es destinaran 86.000 € a la millora de
l’enllumenat de diversos punts del municipi, 400.000 € a la
substitució de lluminàries actuals per tecnologia LED i 133.000
€ al pla de càmeres per millorar la seguretat a la via pública.
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EQUIP DE GOVERN

NOUS PROJECTES,
NOVES INVERSIONS
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

En aquest Butlletí es presenta el Pla d’Inversions que es va
aprovar en el Ple Municipal del mes d’abril. No es tracta d’un
brindis al sol sinó d’un programa d’inversions que a dia d’avui
ja disposa de gairebé el 100% del finançament necessari. És
un pla molt ambiciós, que s’anirà executant gradualment durant
els propers 3 anys i que, malgrat que actualment ja consta d’uns
alts nivells de concreció, no és descartable que pugui patir alguna
modificació a mesura que es vagi desenvolupant.
A diferència de l’anterior Pla d’Inversions, que es va focalitzar
en les millores en espai públic, l’actual destina bona part dels
recursos a equipaments. En alguns casos es volen crear-ne de
nous, com la segona escola bressol, la nova deixalleria o el nou
centre social de Bellsoleig, sense oblidar el centre cívic Soledat
Sans, que properament obrirà les seves portes per a donar servei
al veïnat del Mas Lluí. En d’altres casos es tracta de rehabilitar
equipaments ja existents per a millorar-ne el seu ús: la Sala
Gran de l’Ateneu, la Masia Can Freixes, Can Ginestar o el camp
de futbol. Destacar, a més, que l’Ajuntament també s’implicarà
en la millora de les escoles públiques de Sant Just, malgrat
que no és competència municipal dur a terme les inversions
que ens sol·liciten des de les direccions i les AFAs dels centres.

40 ANYS GERMINANT

Just Fosalva i Sanjuan
2n tinent d’alcalde

L’any 2020, a pesar de la pandèmia i la crisi viscuda, també va
ser un any d’alegries. El Carrau Blau va fer 40 anys d’història.
S’havia estat preparant una exposició per a celebrar l’aniversari,
però es va haver de posposar per culpa del confinament produït
per la Covid. L’hem poguda recuperar per al 2021; durant tot
el mes de maig a la sala Mercart heu pogut trobar “Germinació”, l’exposició de 40 anys de Carrau Blau.
Però, què ha representat el Carrau Blau per a Sant Just?
M’agradaria fer valer dos conceptes: el primer, ens ha donat
una manera d’entendre, de comprendre l’educació i la cultura, com un binomi, que, des de la perspectiva de la creació i
emmirallant-se en la natura, és capaç de posar l’infant en el centre dels aprenentatges i fer-lo protagonista d’allò que realitza.

Tot i que les inversions prioritàries seran en l’àmbit dels
equipaments, vull posar en valor que també hi haurà importants
remodelacions urbanes. A l’hora de decidir quines s’han incorporat al Pla d’inversions tenim en compte tres criteris: que tots
els barris siguin beneficiaris de millores a l’espai públic, que els
carrers que uneixen barris siguin còmodament transitables a peu i
que aquells carrers, places i parcs que envolten els equipaments – i
que, per tant, són molt transitats – estiguin en òptimes condicions
i sense barreres arquitectòniques. Seguint aquesta lògica s’han
establert com a prioritàries actuacions com l’itinerari que unirà
el Mas Lluí i el barri Sud,
la remodelació dels carrers
Bruc, Verge del Pilar, Bonavista (entre Creu i Major)
Caçadors i Ponce de León,
així com la remodelació de
la plaça de la Pau.
Finalment, voldria posar
en valor altres inversions
que farem en el camp de
l’habitatge i la sostenibilitat. Durant aquest mandat
durem a terme diverses promocions d’habitatge de lloguer assequible – a Can Modolell, al barri del Canigó i a Jocs Jovenívols
– que comptaran amb finançament públic, així com diverses
actuacions de millora de l’eficiència energètica i impuls de les
energies renovables en diferents equipaments del municipi, així
com a l’enllumenat públic.
En definitiva, es tracta d’un programa d’inversions ambiciós
i amb diferents vessants, i que servirà per a continuar millorant
el nostre poble i convertir-lo en un lloc més agradable i pròsper
on viure i conviure.

El Pla d'inversions
destina bona part dels
recursos a equipaments,
però també
preveu importants
remodelacions urbanes
i actuacions en habitatge i
sostenibilitat

El segon, el seu reconeixement nacional i internacional,
Carrau Blau ha estat referent a través de les seves exposicions i
les seves publicacions, portant el seu nom i el del nostre municipi arreu, obtenint un prestigi i essent un orgull per tots i totes
nosaltres.
Aquests dos elements han creat una identitat pròpia, de
fet, si parlem del taller municipal de plàstica, poca gent sabrà a
què ens referim, en canvi, si parlem de Carrau Blau de seguida
ho reconeixem.
I és que Carrau porta 40 anys germinant al nostre municipi. 40 anys entenent l’educació i la creació artística com un
procés lent, d’acompanyament en el creixement de l’infant; un
creixement, un aprenentatge, natural, orgànic, que cal ser cuidat dia a dia.
Per últim no voldria perdre l’oportunitat d’agrair profundament a l’equip de professionals el seu esforç i la seva dedicació, gràcies Nati, David i Laia. I també gràcies, com no podria
ser d’una altra manera, a la Marta i a la Sole, les iniciadores del
projecte. Agrair a tot l’equip la tasca que heu fet durant dècades d’acompanyar les diverses generacions de santjustencs
i santjustenques que han tingut l’oportunitat de ser Carrau
Blau. I a qui no conegui el projecte, encoratjar-lo a apropar-s’hi,
a descobrir-lo, que hi portin els seus fills i filles, perquè el Carrau en pugui celebrar 40 més.

EL BUTLLETÍ JUNY 2021
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ENTREVISTA DE

Aina Ayuso, jugadora de bàsquet i número 34 del draft de l’WNBA

Ser escollida al draft
de la competició
de bàsquet femení
més important del
món ha estat un
somni fet realitat”
La jove santjustenca Aina Ayuso ha estat la gran sorpresa del
draft de l’WNBA, la millor competició del món i que atrau els
millors talents a la lliga des dels programes universitaris d’Estats Units o des de l’estranger. L’actual base del Casademont
Saragossa, ha estat escollida en el número 34 per una de les
franquícies més potents de la competició, Los Angeles Sparks.
La jugadora va començar a jugar al Club de Bàsquet de
Sant Just Desvern. Després va continuar la seva formació
a l’Almeda i va entrar al programa de la Federació Catalana
del Segle XXI. Ayuso va estar als Estats Units a l’NCAA amb
les Oregon Duck. Després va jugar al Femení Sant Adrià, va
acabar aquella temporada al Barça CBS, després a l’Stadium
Casablanca i ara es troba al Casademont Saragossa.
Què és el draft de l’WNBA?
És una selecció que es duu a terme a Estats Units entre els i
les estudiants que s’hi presenten en acabar la universitat. En el
meu cas va ser una situació especial, ja que van comptabilitzar
el meu quart any a partir de l’any en què vaig ésser a Estats
Units, per tant jo no formava part de la mateixa generació
del draft d’aquest any en què les participants eren del 2001,
ja que jo soc del 1999.
La notícia també et va arribar de forma singular...
Va ser a través de les xarxes socials perquè, de fet, va ser el
meu agent i la franquícia qui van gestionar-ho tot. Va ser una
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gran sorpresa i un somni fet realitat. No m’ho podia creure
mentre llegia els missatges, fins i tot hi havia un tuit de Magic
Johnson en el qual em donava la benvinguda a Los Angeles.
Què suposa per tu estar entre les millors del draft?
És molt important, però també tinc molt present que he de
tenir una segona opció, és a dir, preparar-me acadèmicament,
ja que el bàsquet són deu o quinze anys, i he de tenir una
alternativa per quan la meva carrera com a jugadora s’acabi,
poder tenir una altra cosa. Això és molt important per a tots
els esportistes, però especialment si ets una dona.
Com funcionen les lligues professionals femenines?
Hi ha la temporada europea que és durant l’any, i després hi
ha l’NBA que és una temporada d’estiu. La majoria de jugadores
compaginem les dues temporades. I el draft és un projecte de
futur, actualment Los Angeles Sparks tenen els meus drets i
si arriba el moment que decideixo anar a jugar a la NBA ho
faria amb ells, tot i que això no serà aquest any.
Tot i volar alt, recordes els teus inicis a Sant Just?
Els inicis no s’haurien d’oblidar, i Sant Just ha estat molt
important a la meva vida. Inclús, el Club de Bàsquet Sant Just
va fer un torneig un Nadal que portava el meu nom. Tinc molts
amics, amigues i familiars, i sempre que puc torno.

Neix SantJustMarket

la plataforma de compra electrònica
de comerços y serveis del municipi
La tendència dels canvis d’hàbits en les compres ja era clara
abans de la pandèmia, però el confinament i les restriccions
de moviments han accelerat el procés i evidencien que el
comerç electrònic s’està imposant com a model de compra.
Per tal de fer front al nou context i donar resposta a aquests
nous hàbits de compra, cada vegada són més les empreses que
fan el pas cap a la transformació digital, complementant el seu
negoci tradicional amb una plataforma de compra electrònica.
En aquesta línia, l’Ajuntament de Sant Just Desvern va
engegar un projecte, conjuntament amb les associacions de
comerç, amb l’objectiu de facilitar aquest nou canal de venda
entre les botigues i la ciutadania del municipi. I després d’uns
mesos de treball, es posa en marxa www.santjustmarket.cat,
una plataforma de compra en línia que complementarà l’oferta
que ofereixen físicament els comerços en les seves botigues.
El nou canal de vendes estarà obert a qualsevol comerç
o professional del
municipi que vulgui
exposar o vendre els
seus productes o serveis en línia. La seva
utilització és senzilla,
i permet fer la compra en poc passos en qualsevol dels comerços i serveis adherits. Cada comerç té el seu usuari i el
seu perfil privat, en què decideix els productes o serveis que
posa a la venda, les ofertes i les promocions.
Per part de l’Ajuntament, properament es realitzarà una
campanya de difusió de la plataforma per tal de donar-la a
conèixer i potenciar el seu ús per part de la ciutadania de
Sant Just i dels municipis de la rodalia.

Prop d’un centenar
d’establiments ja s’han
donat d’alta a la plataforma

“Abans de la Covid-19, el petit comerç
ja era conscient de l’amenaça que suposava el creixement del comerç en
Alicia Murciano Zurita línia envers les botigues físiques, però
l’emergència sanitària ha estat el reRegidora de Comerç

vulsiu final. Des de l’Ajuntament, hem
volgut donar suport al sector local,
apostant per aquesta plataforma de
venda en línia que els permet adaptar-se
a la nova realitat i no quedar-se enrere.”

EL BUTLLETÍ MAIG 2021
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Entren en funcionament les càmeres de
vigilància del carrer Dos de maig
El primer de juny Entra en funcionament una càmera lectora
de matrícules al carrer Dos de Maig. A partir d’aquest dia se
sancionarà als vehicles no autoritzats que accedeixin a aquesta
via. La limitació d’accés coincidirà amb els horaris d’entrada
i de sortida de la Institució La Miranda, per tal d’evitar els
col·lapses que es produeixen en aquesta via.
Aquesta acció se suma a d’altres que s’han fet a la zona de la
Miranda per millorar la mobilitat, com ara els canvis que
s’han fet en alguns trams dels carrers Canigó, Batista i
Roca, Bruc i Sant Josep per ser de sentit únic, i mitjançant
els quals s’han creat 33 noves places d’aparcament per a
cotxes i 24 per a motos.

Trobada per fomentar el diàleg entre municipis
en l’àmbit empresarial
Aquest mes de maig s’ha dut a terme una jornada de treball empresarial entre Sant Just Impulsa i l’Associació Esplugues Innova.
La jornada, coorganitzada entre els ajuntaments de Sant
Just Desvern i d'Esplugues, de Llobregat, i subvencionada per
la Diputació de Barcelona, té l'objectiu compartit de fomentar
les relacions entre el teixit empresarial dels dos municipis, que
ambdues entitats empresarials puguin intercanviar experiències
i reptes, així com plantejar possibilitats de projectes conjunts,
com per exemple la compra agregada de serveis o la creació de
comunitats energètiques.
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Promunsa
actua a la xarxa
d’enllumenat públic
i semàfors per
millorar l’eficiència
energètica

BASES D’ACCÉS ALS ESPAIS
COWORKING DE SANT JUSTPORTA DIAGONAL
L’empresa municipal Promunsa ha aprovat les noves
bases d’accés als espais de treball disponibles al
carrer Constitució, 2 de Sant Just Desvern.
Més informació a www.promunsa.cat , administracio@promunsa.cat o al tel. 93 470 79 30

L’Ajuntament ha encarregat a l’empresa municipal
Promunsa dur a terme la segona i última fase de
les inversions per millorar l’enllumenat públic i
els semàfors, després que ja fa uns anys es fes una
primera fase d’adequació de la xarxa.
Les tasques tenen per objecte millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic actuant
sobre la xarxa d’alguns carrers del municipi, i
canviar la il·luminació d’alguns punts concrets.
Gran part de les actuacions consisteixen en la
substitució de lluminàries existents per d’altres
de més eficients i de tecnologia LED, afavorint
l’eficiència tant de l’element que projecta la llum,
com de l’element emissor d’aquesta. Aquesta actuació es realitzarà a l’avinguda de la Indústria,
Rambla, Miquel Reverter, Onze de Setembre,
alguns carrers de la Plana-Bellsoleig i d’altres
de les Basses de Sant Pere -Modolell. Tanmateix, s’il·luminaran directament alguns passos de
vianants de l’avinguda de la Indústria, Rambla i
Miquel Reverter, i es canviaran alguns suports
de la xarxa d’enllumenat públic.

EL BUTLLETÍ JUNY 2021
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Nou límit de velocitat de 30 km/h
a tot el municipi
Després d’un període transitori de 6 mesos, han entrat en vigor els nous límits de
velocitat de la Direcció General de Trànsit
(DGT) per a vies urbanes i travessies:

 20 km/h en vies que disposin
de plataforma única de calçada
i vorera
 30 km/h en via d’un únic carril per
sentit de circulació
 50 km/h en vies de dos o més
carrils per sentit de circulació.
La norma legal s’aplica a tot l’Estat
amb l’objectiu de reduir la mortalitat, tant
de les persones que circulen per les vies
urbanes a peu o en qualsevol tipus de
vehicle motoritzat, atès que la velocitat
és la principal causa de l’augment de la
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mortalitat en accidents de trànsit en els
últims anys.
A Sant Just Desvern els canvis que
produeix aquesta norma afecten, principalment dues vies, la Rambla i l’av. de
la Indústria, que ara veuen reduïda la seva
velocitat màxima a 30 km/h. D’aquesta
manera, el límit de velocitat serà de 30

km/h a tots els carrers del municipi, llevat
d’alguns trams de la carretera Reial.
La reducció de la velocitat a les ciutats a 30 km/h és una de les prioritats de
l’Agenda 2030 amb l’objectiu de convertir
les ciutats en espais més segurs reduint,
tant el risc de tenir un accident com la
seva gravetat.

FESTA PAU

La Festa de la Pau destina els diners a
un projecte de suport emocional a infants
de Beirut
El 15 de maig, la plaça de la Pau va tornar a ser escenari de
les activitats programades amb motiu de la Festa de la Pau:
una actuació de pallassos, les entitats de Justícia i Pau i Sant
Just Solidari, van explicar en quina situació estan actualment
els infants que es troben en els diferents camps de refugiats
ubicats a Beirut, l'Agrupament Escolta Martin Luther King
va fer la lectura del Manifest, l’actuació de Bandandarà i del
Drac de Sant Just, i una foto aèria amb un gram somriure de
les persones assistents.
Les entrades per a la festa, en la qual van col·laborar nou
entitats locals (l’Agrupament Escolta Martin Luther King,
l’Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern, Bandandarà,
el Club d'Esplai Ara Mateix, el Col·lectiu Plaça de la Pau, la
Comissió Festes Barri Nord, el Drac de Sant Just, Justícia i
Pau i Sant Just Solidari) es van exhaurir ràpidament.
Atès que el 20 de juny és el Dia Mundial del Refugiat, Sant
Just ha volgut lligar-lo a la Festa de la Pau, destinant els diners
recollits al projecte Clown Me In (https://clownmein.com/), una
companyia de Pallasos Sense Fronteres que treballa des de fa anys
al Líban. El projecte ofereix suport emocional a les nenes i als nens
que viuen a la vall de la Bekaa, refugiats com a conseqüència del
conflicte que pateix des de fa anys Síria, i es combina amb actuacions adreçades a la infància i a persones adultes que van patir
l'explosió del port de Beirut el 4 d'agost de 2020.

L’alt cost humà, material i econòmic de l’explosió d’una fàbrica a Beirut
El 4 d’agost de 2020, un incendi en una fàbrica de focs artificials va provocar una petita explosió i després una explosió
massiva d’un magatzem que contenia 2.700 tones de nitrat
d’amoni a la zona portuària de Beirut, Líban. El magatzem
mantenia aquest material altament combustible des de 2014
quan va ser capturat d'un vaixell de càrrega rus.
Almenys 220 persones van morir, més de 5.000 ferides i
moltes continuen desaparegudes. Els hospitals, que ja feien
front a la crisi COVID-19, es van veure totalment desbordats.

Prop de 300.000 habitatges van ser danyats, molts dels quals
ja no són habitables, i edificis arquitectònics, històrics i culturals significatius, s’han vist seriosament afectats o destruïts..
Es calcula que els costos totals se situaran entre els 10 i
els 15 mil milions de dòlars.
Segons UNICEF, 100.000 nens i nenes s’han vist afectats
per l'explosió, i és necessari que aquests infants puguin
continuar rebent educació de manera segura i rebin suport
emocional i psicològic.
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SERVEIS PÚBLICS

L’exposició
“Germinació” commemora
els 40 anys del Carrau Blau
ORÍGENS DEL CARRAU BLAU

L'arbre viu (2021)

El Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau ha commemorat recentment els seus 40 anys d’història amb l’exposició
“Germinació”, que es va inaugurar el 8 de maig i s’ha pogut
veure fins al 5 de juny a l’Espai MercArt. Tot i que l’efemèride
va tenir lloc el 2020, la pandèmia ha obligat a endarrerir la
celebració fins a la primavera del 2021.
La mostra, que homenatja els infants que han passat pel
Carrau Blau, ha estat ideada per la seva cofundadora, Soledat
Sans i Serafini, i impulsada per l’equip actual del Carrau Blau.
Les obres que s’hi exposen han estat creades per l’alumnat
del taller, així com per alumnes de les escoles de Sant Just,
que també hi han col·laborat. Una de les peces principals
de l’exposició és l’arbre viu, fet amb cartró de tubs reciclats
envoltats d’imatges d’infants que estan creant i fent créixer
l’arbre. El símbol de la germinació representa l’origen i la
creació d’alguna cosa important, com ho ha estat el Carrau
Blau per a la creació artística de moltes generacions d’infants
de Sant Just Desvern.

L’embrió del Carrau Blau es remunta a l’any 1979, quan
Soledat Sans va rebre l’encàrrec de crear un riu per les
Festes de Tardor, aleshores organitzades per l’Ateneu,
amb l’objectiu de denunciar l’abocament de deixalles
al Llobregat. Soledat Sans va treballar amb infants del
municipi per construir un riu amb materials reciclats,
una creació que de seguida va cridar l’atenció de Marta
Balada, amb qui va organitzar un curs d’estiu a Can
Ginestar. Davant l’èxit de la iniciativa, l’Ajuntament va
cedir les golfes de Can Ginestar perquè el Carrau Blau
continués durant el curs. Des d’aleshores, primer a Can
Ginestar i després a La Vagoneta, el Carrau Blau ha
anat configurant un treball creatiu i artístic d’educació
i experimentació visual i plàstica dirigit a la infància.

La Col·lecció Fragments,
publicada entre el 2004 i 2014
per Soledat Sans i Marta
Balada, amb el suport de
l’Ajuntament i l’Associació de
Mestres Rosa Sensat, és una
mostra molt significativa de
la tasca que desenvolupa el
Carrau Blau.
Núvols contaminats
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SERVEIS PÚBLICS
EXPERIMENTACIÓ I APRENENTATGE INDIVIDUAL,
AL CENTRE DEL PROJECTE PEDAGÒGIC
El Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau és una referència
en l’educació creativa i artística i l’experimentació visual i
plàstica dirigides a la infància. La línia pedagògica iniciada
per les seves fundadores, Soledat Sans i Marta Balada, continua
vigent en el projecte actual, encapçalat per Laia Amargós,
David Sánchez i Nati Crespo.
Al Carrau Blau, els infants miren, observen, imaginen i s’expressen tot manipulant materials que els permeten crear, inventar i transformar. L’experimentació i el contacte directe
amb la natura i l’entorn són pilars fonamentals del projecte,
juntament amb l’aprenentatge de tècniques i habilitats com
el dibuix, el gravat, el modelat, l’escultura, la pintura amb
tècniques mixtes, l’experimentació amb materials, els projectes creatius, l’observació i la recreació de la natura. Una
altra de les característiques principals del taller és el treball
de materials reciclats com a font de creativitat, apel·lant a
la responsabilitat ecològica.

EL CARRAU, IMPLICAT EN LA VIDA CULTURAL DE SANT JUST

Un dels principals trets característics del Carrau Blau és la
seva participació en les festes tradicionals del poble a través
d’accions al carrer i exposicions col·lectives amb creacions
de tots els infants del taller. Alguns exemples de les últimes
accions del Carrau Blau són:

CARRAU BLAU
Infants de 4 a 8 anys
Dilluns, dimarts, dimecres o dijous, de 17 a 18.30 h
Infants de 8 a 15 anys
Dilluns, dimarts, dimecres o dijous, de 18.30 a 20 h

PETIT CARRAU
Espai dirigit a infants de 2 i 3 anys i a les seves famílies,
on els infants poden provar manipular i experimentar
amb l’acompanyament del seu pare, la seva mare o un
familiar proper i el guiatge del professorat del Carrau Blau.
Dimarts i dimecres, de 17 a 18 h

TALLER DE PLÀSTICA MUNICIPAL CARRAU BLAU
 La Vagoneta (Pl. de la Pau, s/n)
 carraublau@santjust.org
 www.carraublau.cat
El 18 de juny i el 15 i 16 de setembre, de 17 a 20 h, el Carrau
Blau oferirà jornades de portes obertes.

SOLEDAT SANS

 Instal·lació de 500 roses
a les escales de l’Església,
amb la participació d’alumnes del Carrau Blau i de les
escoles de Sant Just (Sant
Jordi 2021)

COFUNDADORA DEL CARRAU BLAU
“Al Carrau Blau donem molta
llibertat als infants, però tenim
l’obligació i la il·lusió d’inventar
situacions i germinar la implicació
de cadascú. He gaudit molt inventant i encara invento.”

LAIA AMARGÓS
MESTRA DEL CARRAU BLAU
 Creació de bústies gegants per deixar la carta als
Reis Mags (2021)

“El nou equip del Carrau Blau
seguim les idees bàsiques amb
què la Soledat Sans i la Marta
Balada van fundar el taller fa
més de 40 anys”

JUST FOSALVA
 Exposicions de final de
curs al Celler de Can Ginestar (2019)

REGIDOR D’EDUCACIÓ, INFÀNCIA I
ACOMPANYAMENT A L’ESCOLARITAT
“El Carrau Blau defineix una manera d’entendre l’educació i la cultura
del nostre poble, posant l’infant al
centre dels aprenentatges.”
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NOTÍCIES BREUS
S’amplia l’oferta de P-3 per al proper
curs amb un nou grup a l’escola
Montseny
Per al curs 2021-2022 s’han presentat 128 sol·licituds per a una oferta de 125 places de P-3 a les escoles públiques de Sant Just. El total de demandes per a centres
públics i concertats, ha estat de 143.
Tenint en compte aquesta demanda i les famílies de Sant Just que han demanat
escoles del poble en opcions no prioritàries i que podrien ser escolaritzades a la
població, es fa palès que cal ampliar l’oferta de P-3 a l’escola pública. En aquest sentit,
s’ha incrementat un grup de P-3 amb la modificació de l’oferta inicial de places a
l’escola Montseny, en 35 places (2 grups).
Tothom ha pogut entrar a l’escola demanada en 1a opció de P-3 de la població.

Continua la millora
de la situació
epidemiològica i de les
restriccions
La finalització de l'estat d'alarma i de
la normativa vigent per fer front a la
pandèmia ha suposat un respir per als
sectors més perjudicats, com la restauració. També s’està treballant en recuperar progressivament l'activitat a espais
com el Centre Cívic Joan Maragall, Can
Ginestar, La Vagoneta i el Centre Social
El Mil·lenari.
La situació epidemiològica a Sant Just
Desvern continua millorant i el ritme de
vacunes avança a bon ritme, tot i això és
molt important mantenir les precaucions
perquè el virus continua entre nosaltres i, per
tant, els contagis i el risc encara existeixen.
D’altra banda, recentment s’ha instal·
lat un mòdul assistencial a l’espai Dr.
Serra (davant del CAP) per ampliar les
instal·lacions de l’equipament sanitari
i reforçar l’atenció primària amb dos
espais de consulta addicionals.
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Aquestes dues consultes acolliran
la gestió de patologies respiratòries i
possibles casos de Covid-19 (atenció de
possibles positius, test ràpids i proves
PCR). El doble circuit assistencial permet preservar la seguretat de pacients i
professionals i, alhora descongestiona i
allibera espais de l’edifici principal del
CAP. Els mòduls són provisionals i el
temps de funcionament dependrà de les
necessitats del CAP.

Campanya de
control de paneroles
al clavegueram
municipal
L’Ajuntament ha iniciat les tasques
de desinsectació sistemàtica del clavegueram. Personal tècnic de l’empresa Lokímica, que presta el servei
del control de plagues al municipi,
recorren els carrers per realitzar un
tractament insecticida contra paneroles amb caràcter preventiu.
El tractament és asimètric, amb més
intensitat en les zones que presenten
major problemàtica, tenint en compte
la incidència de queixes ciutadanes.
L’objectiu de les actuacions és evitar
la proliferació d’aquests insectes, que
es produeix amb l’augment de les
temperatures.
Paral·lelament es realitzarà una
desratització de la xarxa de clavegueram.

Acord entre veïnat i persones usuàries per
reobrir el frontó de Salvador Espriu
El veïnat de la zona i les persones usuàries
de l’espai del frontó de Salvador Espriu
han consensuat els horaris en els quals
estarà permesa la seva utilització. L’espai
romandrà tancat els diumenges, el mes
d’agost (després de la Festa Major) i els
dies 1 de novembre, 24, 25, 26 i 31 de
desembre, i 1, 5 i 6 de gener.

L’acord també preveu la celebració de
dos campionats anuals, durant dos caps
de setmana de l’any (divendres tarda i
dissabte i diumenge matí i tarda).

Recursos gratuïts
d’atenció
personalitzada
i suport
psicoemocional
al jovent

HORARI PRIMAVERA-ESTIU
(D’ABRIL A OCTUBRE)
Dilluns, dimarts, dijous i divendres,
de 17 a 21 h
Dimecres de 9.30 a 14h
Dissabte, de 10 a 14.30 i de 17 a 21 h
HORARI DE TARDOR-HIVERN
(NOVEMBRE-MARÇ)
Dilluns, dimarts, dijous i divendres,
de 16 a 20 h
Dimecres de 9.30 a 14 h
Dissabte, de 10 a 14.30 h i de 16 a 20 h

L’Ajuntament aposta
per dos projectes en
clau feminista
El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha obert la convocatòria per
a projectes municipals dins el programa de suport per a un nou impuls
social i econòmic, dotat amb 11 milions
d’euros. S’estructura en dos àmbits de
treball, amb què es pretén donar resposta
a les conseqüències de la crisi econòmica
derivada de la pandèmia actual i animar
els ajuntaments a pensar en un futur sostenible socialment i mediambientalment.
El Programa preveu dues línies
d’actuació, d’una banda, un programa

feminista, i un Programa d’Inversions, que acull
projectes d’inversió alineats
amb els objectius
del Pacte per a un
nou impuls social i
econòmic del Baix Llobregat.
En aquesta línia, l’Ajuntament apostaria
per destinar els diners dels fons del
Consell Comarcal a dos projectes feministes, la línia d’inversions per adequar
la primera planta de la masia de Can
Freixes com a futur espai feminista; i
la línia del programa feminista per a un
projecte que se centraria en dona i
ocupació.

L’Enllaç és un servei d’acompanyament al jovent que ofereix atenció
personalitzada i confidencial a nois
i noies joves d’entre 14 i 25 anys i a
les seves famílies. Compta amb una
persona professional (psicòleg/a)
que els escolta de manera individual
i els acompanya per fer front i resoldre els dubtes o les dificultats que es
puguin trobar en aquesta etapa vital.
El Casal de Joves també disposa
d’un equip de professionals, que no
tan sols garanteix una oferta de lleure
de qualitat sinó serveis i recursos
que poden complementar aquesta
atenció més personal.


Contactes:
Servei Enllaç: Noemí Pérez
654 331 528 enllaces@santjust.cat
Casal de Joves: 93 371 02 52
casaldejoves.com

Comencen les obres del sector Bellavista de Sant Joan
Despí, que limita amb el terme municipal Sant Just
Aquests dies han començat les obres
d’urbanització del sector de Bellavista,
delimitat per la carretera Reial (entre
l’Esclat i la rotonda del Walden), la B-23,
el polígon del Pont Reixat i la zona del Pla

del Vent. El sector preveu la construcció
de nova vialitat i zona verda (amb parcs), i
reserva sòl per a habitatge, equipament i una
part de sòl industrial. La major part d’aquests
terrenys formen part del municipi de Sant

Joan Despí,
llevat d’una petita parcel·la situada a tocar
de la carretera Reial, entre l’avinguda
Lluís Companys i l’avinguda del Pla del
Vent, que pertany a Sant Just.
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DONANT
RESPOSTES
A LA CIUTADANIA

DEFICIÈNCIA
EN LA GESTIÓ
DE L’AJUNTAMENT

Gina Pol i Borràs

Laia Flotats Bastardas

Grup Municipal
del PSC

Moltes persones s’ho estan passant malament a causa de l’impacte de la COVID. Els regidors i regidores del
PSC hem impulsat tot tipus d’accions de suport en el
moment més dur de la pandèmia i, a dia d’avui, seguim
desenvolupant noves iniciatives per al conjunt de la
població:
Ajuts per a la contractació:
Ajuts a empreses que contractin persones aturades a
Sant Just. Per cada persona contractada, es pot rebre
un ajut de 1.800 euros i la quantitat pot augmentar fins
als 2.500 euros, en funció del tipus de perfil contractat.
Ajuts a l’emprenedoria:
Si inicies un negoci o activitat econòmica, t’ajudem
amb 2.500 euros.
Campanya de proximitat sobre els serveis socials:
A què tens dret? En educació o salut sabem que tenim
dret a una educació pública o bé a una operació determinada. En serveis socials, si la teva situació social i
econòmica és complicada també tens dret a determinats ajuts.
Millora i impuls d’equipaments per a la població:
Ja s’ha aprovat el projecte de reforma de l’Ateneu,
amb la millora de tot l’espai, sense perdre l’essència
de tota la vida. Hi haurà un nou camp de futbol 11 per
concentrar més entrenaments a les tardes i evitar que
el jovent acabi tan tard de practicar esport. En educació
de 0-3 anys, la segona escola bressol s’ubicarà a les
Basses de Sant Pere, al costat de l’escola Montserrat,
centre que s’ampliarà per a estudis de secundària.
Carrers més accessibles i més ben il·luminats:
Seguim reformant carrers com Bruc, Verge del Pilar o
Bonavista a l’alçada de Creu i Major per afavorir la mobilitat i eliminar barreres. I per garantir la seguretat i
reduir l’impacte lumínic, es millora l’enllumenat públic
en diferents indrets.
Un espai obert per a totes les dones de Sant Just:
La planta baixa de Can Freixes es comença a dissenyar internament per acollir tot tipus de serveis per a
les dones del poble.
Menys residus i més reciclatge:
Si cada residu va al seu lloc, el reciclatge i la recuperació d’aquell material és major. El nou sistema
de targetes per obrir determinats contenidors busca
aquest objectiu, i aviat disposarem d’una nova deixalleria davant de la ITV.
Més eines per comprar a Sant Just:
Neix la plataforma en línia per comprar als establiments de Sant Just. El marketplace és l’aparador
virtual del comerç local, i ja no hi ha excuses per fer
compres de quilòmetre 0.
Seguim!
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Grup Municipal
de JuntsxCAT-PAR

Són moltes les queixes que ens esteu fent arribar
sobre la lentitud en la tramitació de les instàncies
que presenteu, els permisos que demaneu i la gestió en
la seva globalitat que s’està fent des de l’Ajuntament.
Instàncies que es presenten i no es contesten.Volem
recordar que existeix un termini d’un mes per fer-ho,
permisos de llicències d’obres que arriben a trigar
un any a ser concedides quan el termini és de dos
mesos, una centraleta telefònica col·lapsada que no
permet contactar amb l’Ajuntament en un moment en
què moltes consultes es fan telefònicament a causa de
la pandèmia, etc.
A més a més, cal afegir el retard en el pagament de
factures de proveïdors, en què s’excedeix de molt
els terminis legals de pagament, de 30 dies, i sovint
es veuen afectades petites empreses i autònoms, que
veuen que les feines que fa mesos han fet encara no els
han sigut pagades.
En els darrers plens, hem hagut d’aprovar pagaments
extraordinaris de factures de l’any passat, algunes
amb més de 6 mesos de retard. En el darrer ple, vàrem
demanar llistat de totes les instàncies presentades,
juntament amb la tramitació feta de cada una d’elles,
i la situació de resposta o no resposta. Un mes més
tard, encara no se’ns ha facilitat aquesta informació.
Seguirem insistint i fent-ne el seguiment.
A les explicacions que demanem a l’equip de govern, les respostes que se’ns donen s’excusen amb el
funcionament intern de l’Ajuntament, no assumint la
responsabilitat que tenen sobre la gestió de l’equip.
Els i les regidores de govern són les úniques persones responsables del funcionament del nostre
Ajuntament, han estat escollides pels veïns i veïnes
per prendre les decisions que faci falta per tal que la
gestió dels seus assumptes amb el poble i el patrimoni comú, sigui una gestió diligent, eficient, eficaç i
transparent.
I a canvi, se’ns demana a tots i totes que complim
la llei, que paguem impostos, que assumim un increment del 2% de l’IBI en ple any de crisi per la
pandèmia, que suportem les mancances en els serveis
públics, etc. i demostrant un gran civisme, HO FEM.
Aquest equip de govern no està fent una bona gestió de
l’Ajuntament. Ens mereixem un govern millor, un Sant
Just millor.
VISCA SANT JUST I VISCA CATALUNYA

UN GOVERN
REPUBLICÀ
AL COSTAT DE LA GENT

Sergi Seguí Esteve
Grup Municipal d’ERC

Divendres 21 de maig Pere Aragonés va ser investit
132è president de la Generalitat de Catalunya. Noranta
anys després el país torna a tenir un president d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
El President Aragonés encapçala, així, una Generalitat
republicana, un Govern de coalició d’ERC i Junts, amb el
suport parlamentari de la CUP, paritari, de marcat accent
progressista, que ha creat la Conselleria de Feminismes
i Igualtat i la d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació.
Dues qüestions clau per engegar polítiques públiques
que transformin la realitat actual ens els àmbits social,
feminista, verd i democràtic.
Un Govern que agafa el relleu d’un executiu que, estan
en funcions, ha hagut de fer front a la gestió de la crisi
social, sanitària i econòmica provocada per la Covid. Des
d’aquí, un agraïment a totes les persones de tots els Departaments que s’han deixat la pell dia i nit per combatre
aquesta situació.
El repte més immediat, sense cap mena de dubte, és
encarar la reconstrucció econòmica i social del país. Hem
de transformar l’economia i assegurar una sortida de la
crisi des de l’esquerra; i, al mateix temps, fer valdre el
52% de vots independentistes del 14F per aconseguir
l’amnistia i l’autodeterminació.
Certament ha estat un camí llarg, des del 14 de febrer.
Han estat mesos de negociacions on, pel que sembla, les
divergències han estat més constants que les coincidències. Els governs de coalició es construeixen a base de
temps i de confiança mútua. I de deixar per escrit, com
és el cas, els punts de desacord.
De temps n’hem tingut. De confiança mútua ha quedat
palès que no sempre.
A Esquerra Sant Just en sabem una mica sobre el funcionament dels governs de coalició. De com es formen,
com comencen, com evolucionen i com acaben. I de
construir confiances. Per això som on som. Hem format
part de governs de coalició, sí, però mai ens hem sentit
part del Govern. La diferència, si volen, és molt subtil.
Però també molt important. Formar part del Govern o SER
Govern són dues situacions molt diferents.
Estem convençuts que Esquerra i Junts seran Govern i
deixaran enrere les diferències fins a les properes eleccions.

L’EQUADOR
DE MANDAT

Just Fosalva
i Sanjuan

QÜESTIONEM LA
NOVA UBICACIÓ
DE LA DEIXALLERIA

Grup Municipal
de Movem Sant Just

Grup Municipal
de la CUP

Aquest mes de juny farà exactament 2 anys que es
van constituir els governs municipals a Catalunya.
Portem, per tant, la meitat del mandat, estem en el
seu equador. Des de Movem voldríem aprofitar aquest
article, precisament, per a fer balanç d’aquest mig
mandat.
Cal començar posant de relleu un fet inapel·lable:
aquest mig mandat s’ha vist truncat per una pandèmia, una pandèmia que ens ha afectat molt a tots
i totes, també a l’Ajuntament i les accions que des del
govern impulsem, hem hagut de redirigir esforços, recalendaritzar projectes i accions i prioritzar l’ajuda als
sectors més tocats per culpa de la Covid i de la crisi
que estem vivint.
A pesar d’aquesta situació completament anòmala, hem aconseguit acomplir amb èxit objectius marcats per aquest govern, molts dels quals eren apostes
del nostre partit per a fer un Sant Just més just, més
feminista i més sostenible.
Voldria destacar-ne alguns que des del nostre partit
són cabdals. En matèria educativa: hem aconseguit
aplicar la tarifació social a l’Escola Bressol i tenim el
projecte i el finançament per començar a construir la
segona Escola Bressol, que estarà en funcionament
abans del 2023. En matèria de sostenibilitat: hem
posat en marxa el nou model de recollida de residus
comercial i hem desplegat la prova pilot del contenidor
amb xip en el primer barri, així com el canvi de contenidors per a contenidors de càrrega lateral. Durant
el 2021 i 2022 tindrem 5 noves instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum compartit, a l’escola Canigó, als
edificis Sant Ferran i Canigó, a l’escola Bressol Marrecs,
a la Casa de la Vila i a Sant Just Diagonal. A més a
més, tenim en estudi la creació de la primera comunitat
energètica local als voltants de la nova Sala Gran de
l’Ateneu i un projecte d’instal·lació biosolar a la Vagoneta. En matèria de drets: la promoció de l’habitatge
públic de lloguer, amb promocions ja acabades i noves
promocions a Modolell per a la gent gran i al Parc del
Canigó per a gent jove, entre d’altres.
Aquestes són algunes de les accions que des del govern estem prioritzant, però no totes! Estigueu atents
i atentes perquè ben aviat rebreu una nova edició de
la nostra revista “El Rentapeus”, en la qual explicarem de manera més extensiva què hem aconseguit
en aquest mig mandat i què volem aconseguir en el
que resta.

Llegim a La Vall de Verç , núm. 454 i 455, l’article d’en Daniel Cardona Pera, “...les fortes pluges
de mitjans de gener (temporal Glòria , amb 164,8
l/m 2 ) i després les precipitacions del 18 al 22
d’abril (en què es van recollir 210,6 l/m 2 ) han
sigut les causes de l’esclat de l’aigua a les nostres rieres...”, sota el títol “Un 2020 de primavera
plujosa i sobreeiximent del que queda de les mines d’aigua”.
La nova ubicació de la deixalleria està prevista en la confluència dels carrers Ponce de León
amb l’avinguda de la Riera, just al davant de la
ITV i compta amb un informe (2017) favorable de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que no preveu
la declaració d’Emergència Climàtica al municipi,
segons consta en la moció promoguda pel nostre
grup municipal i aprovada pel Ple de l’Ajuntament
(juliol 2019).
Cal tenir en compte, com ja preveu el Pla local
d’adaptació al canvi climàtic (PLACC) de Sant Just
Desvern (2018-2027), “Tot i no tenir dades de projeccions climàtiques que ho avalin, es preveu que
la intensitat de pluja augmenti a tot Catalunya,
tal com està passant en els darrers anys”. L’article d’en Cardona apunta cap a aquesta direcció.
Remarquem també, que el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) preveu un corredor verd
que segueixi el traçat de la riera, connecti el Parc
de Collserola amb el de Torreblanca i el recent
aprovat Pla especial del Parc Natural de Collserola (PEPNat), en el qual es recomana evitar usos
incongruents amb un parc natural i renaturalitzar
els trams de la riera. Justament el contrari del
que es faria construint una deixalleria a la mateixa llera de la riera.
En aquesta línia cal recordar, que, tot i tenir part
de la riera canalitzada, ens hem trobat en moltes
ocasions de pluja torrencial amb problemes d’accés al Poliesportiu i també amb el pont de Can
Mèlic que obstrueix el pas de l’aigua a causa de la
brutícia acumulada, per la qual cosa és un perill
per als vehicles que hi circulen per sobre.
Aquests punts ja els hem expressat en les al·legacions i les fem públiques per reiterar la nostra petició de trobar una alternativa a la no va deixalleria, o
,encara més senzill, ampliem la que ja tenim.

JA TENÍEM PRESIDENT DE
CATALUNYA

Kiko Ferrer Miguel
Regidor no adscrit

El nostre honorable Pere Aragonès d’ERC serà
president per 2 o per 4 anys?
Serà president de tots els catalans? o només del
52%?
Només desitjo molts encerts pel bé de Catalunya i
de tots els catalans. Sort i seny.
Visca Catalunya unida i plena.

RECICLEM LA MERDA
I ALGUNA COSA MÉS...

Anna Vilanova

Regidora no adscrita

Però, a tu t’han preguntat? Ara que es posa en marxa
el porta a porta a Lleida, Sant Andreu... per què no ho
fem al nostre poble? Ens gastarem més de 2 milions
d’euros anuals en la nova recollida d’escombraries
sense preguntar als santjustencs i les santjustenques
si hi estan d’acord en aquest nou model de recollida
selectiva amb uns nous contenidors sorollosos, difícils
d’obrir (sempre i quan hagis donat les teves dades sense privacitat), això sí: intel·ligents.
I parlant de reciclar, ens alegrem de la recuperació
exprés de l’ex-alcalde. No sabem si les portes giratòries
estan fetes de material reciclat, però trobem que les
amistats perilloses, presumptament delictives, li han
donat una empenteta.
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MoLT PER VIUREA SANT JUST
AGENDA D’ACTIVITATS JUNY 2021
SANT JUST DESVERN

NOTA: Totes les activitats recollides en aquesta agenda estan condicionades
a l’evolució de la pandèmia per la Covid-19, per tant, poder ser subjectes d’anul·lació.

AQUEST MES DESTAQUEM...

Plensa

a Sant Just!

Sant Just i LGTBIQ+
Dissabte 3 de juliol, durant tot el dia
Commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+ que se celebra el 28 de juny, amb la finalitat de
sensibilitzar, visibilitzar i donar suport al col·lectiu.
Al matí,

“Chloe”, escultura creada per Jaume
Plensa formarà part del paisatge artístic
de Sant Just Desvern i de ben segur que convertirà el Parc
de la Rambla, on estarà ubicada la peça escultòrica, en un
espai únic i distingit.

 Partit de futbol a favor dels drets del col·lectiu LGTBIQ+
amb la col·laboració de  @grupolgtbiq

Jaume Plensa, un dels escultors més universals i de prestigi
arreu del món, veí de Sant Just Desvern, ha cedit gratuïtament aquesta escultura a Sant Just Desvern. L’escultor ha
escollit l’espai on ha cregut convenient que estigui ubicada
perquè llueixi en tot el seu esplendor.

A la tarda,

“Chloe” va se creada l’any 2014. Es tracta d’una nena anònima
representada en una cara femenina de grans dimensions
(191x60x65 cm) amb un pes de 292 kg. Està realitzada en
bronze negre.

Inauguració de “CHLOE”,
escultura de Jaume Plensa
Divendres 18 de juny, a les 19.30 h
Parc de la Rambla

 Coreografia per l'Orgull amb el grup de Ball de la
Raquel Rubiales de l'Associació d’Amics del Barri Sud
 Espectacle de titelles per la diversitat sexual i familiar: "La
família de les germanes Algaba", de la Cia. La Boia Teatre
 Inauguració de l'escultura LGTBIQ+ a la rotonda Av.
Indústria/plaça Camoapa

I també...

Documental: "Trànsit i felicitat"

28 de juny, a les 19 h, a la Sala Cinquantenari de

l’Ateneu de Sant Just.
Dirigit i produït per Jonás Benarroch i que explica
la història de la veïna Rosa M. Maristany
qui ha completat la seva
cirurgia de reassignació sexual.

Lectura del poema “Assumiràs la veu d’un poble”,
del poeta Vicent Andrés Estellés a càrrec de Marta
Mussach.

FLAMA DEL CANIGÓ I REVETLLA DE SANT JOAN

Intervenció musical a càrrec del Trio de corda Ressonància

21.30 h Arribada prevista de la Flama del Canigó al Parc de

format per Edurne Vila, violí; Joan Ignasi Ferrer, viola
i Esther Vila, violoncel que interpreten variacions de
Goldberg de J.S. Bach
L’acte serà presentat per la periodista i veïna Pepa
Fernández.
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Dimecres 23 de juny
les Basses de Sant Pere i lectura del Manifest
22 h Revetlla de Sant Joan amb la Salseta del
Poble Sec
Cal inscripció prèvia a www.santjust.cat

NO US PODEU PERDRE...
Taller i conte creatiu: L’oruga impacient, amb Elisa Linares
Per a infants a partir de 4 anys. Places limitades. Inscripció
prèvia a la Biblioteca Joan Margarit

Dimarts 1 de juny, a les 17.30 h. Jardins de Can Ginestar
Conferències: “Apàtrides i perseguits: minories oblidades del
s.XXI”, amb Laura Benguerel
Cal reservar plaça.

Dies 3 i 10 de juny, de 19 h a 20.30 h. Can Ginestar
Pintem bancs contra la LGTBIQ-Fòbia!

El grup d’adolescents de
l’Espai de Participació
d’Infants i Adolescents
de Sant Just Desvern,
en col·laboració de
l’Ajuntament, realitzarà
una pintada de bancs amb
els colors de la bandera
LGTBIQ+ juntament amb
la instal·lació d’uns panells informatius sobre el col·lectiu.
Inscripcions: https://tuit.cat/VqAS4
Places limitades.

Dijous 3 de juny, a les 17.30 h. Casal de Joves

Hora del Conte: Som música!, amb Un conte al sac
Dissabte 5 de juny, a les 11.30 h. Als Jardins de Can Ginestar
Per a infants a partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia a la
Biblioteca Joan Margarit

Jugatecambiental
Parc del Mil·lenari: Pintem amb fang
Dissabte 5 de juny, a les 12 h
Parc de Torreblanca: Els ocells del parc i construcció de caixes niu
Diumenge 6 de juny, a les 12 h
Excursions i activitats de la SEAS
Excursió a la Serra de Busa (Solsonès): 6 de juny
Cloenda de matinals a Aiguafreda de Dalt i riera de Martinet
(Montseny): 13 de juny
Excursió al Puig Estela (Ripollès): 20 de juny
Sopar de Lluna Plena: 26 de juny
Informació i inscripcions: www.santjust.org/seas i seas.
santjust@gmail.com

I també...
Conferència: El despuntar del Renaixement: els grans canvis
en la política i la societat catalana, amb Àngels Casals.
Divendres 11 de juny, a les 20 h. Sala Cinquantenari
de l’Ateneu

Concert de l’Orquestra Barroca
de Barcelona
Diumenge 6 de juny, a les 19 h.
Sala Cinquantenari de
l’Ateneu
Preu: 10 € (general), 8 €
(socis/es Ateneu), 5 €
(menors de 25 anys) i gratuït
per a l’alumnat de l’Escola de
Música de l’Ateneu

Conferències: “No se puede vivir sin Rossellini”,
amb Ludovico Longhi
Cal reservar plaça.

Dies 8, 15 i 22 de juny, de 19 h a 21 h. Can Ginestar
Clubs de lectura virtuals de la Biblioteca Joan Margarit
Club dels dijous: 10 de juny, a les 19 h
Club juvenil: 9 de juny, a les 18.30 h
Lectura: El príncipe i la modista, de Jen Wang (C Wan)
Club dels dimarts: 15 de juny, a les 19 h

Homenatge a l’Arcadi Oliveres
Amb Jordi Armadans, president
de la Fundació per la Pau
i Montserrat Solsona,
professora de la
Universitat Autònoma de
Barcelona
Acte organitzat per
Justícia i Pau Sant Just,
Parròquia dels Sants Just
i Pastor i l’Ajuntament
Cal inscripció prèvia a
cpsantjust@gmail.com

Divendres 11 de juny, a les 19 h.
Sala Utopia del Casal de Joves
Itinerari de ciutat
Barris de Barcelona. El Clot, un barri treballador
amb arrels medievals
Dissabte 12 de juny
A les 11 h. Preu: 10 €

Punt d’informació del poblat ibert de la Penya del Moro
Dissabte 12 de juny, de 10 h a 14 h
Documental del Mes: High Maintenance, de Barak Heymann
Divendres 25 de juny, a les 19 h. Sala Cinquantenari de
l’Ateneu
Preu: 6 € (general) i 4 € (socis/es Ateneu)
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CLUB
Si teniu més de 60 anys, us animem a participar activament d'aquestes propostes pensades per a vosaltres.

Bici SENSE EDAT

Si ets una persona particular i t’interessa gaudir del servei, posa’t en
contacte directament al telèfon de
Sant Just Solidari 934736584, o emplenant el formulari de contacte de
la pàgina web: https://justsolidari.cat/
contacte-amb-nosaltre/
És una activitat totalment gratuïta.
Si vols ser una persona voluntària, pots
posar-te en contacte al telèfon de Sant
Just Solidari 934736584
o a la pàgina web
mitjançant aquest
formulari: https://
justsolidari.cat/
fes-te-voluntaria/
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Centre Social per a la Gent Gran
Tallers participatius de gent gran al Jardí d’Herbes
Remeieres del Parc del Mil·lenari
Visita comentada al jardí (dimarts 29 de juny)
i elaboració d’oli de cop i d’alcohol de romaní
i espígol (divendres 2 de juliol).
De 10 h a 11.30 h. Activitat gratuïta i realitzada
a l’aire lliure.
Inscripcions a partir del 8 de juny, al Centre
Social El Mil·lenari i al telèfon 933718987, de 9 h a 13 h
AUGGE
Sessions virtuals. Us recordem que cal ser soci/a per rebre les conferències.
Aquella persona que estigui interessada, pot rebre fins a un màxim de tres
conferències sol·licitant l’accés a aaugge@gmail.com
3 de juny
Un cop d’ull al Judaisme, amb Felip Masó,
historiador i arqueòleg

17 de juny
Txernòbil i Fukushima, amb Lluís Caelles,
periodista de TV3

10 de juny
La respiració, amb Mireia Grossman,
fisioterapeuta i osteòpata

24 de juny
El sistema circulatori, amb Mireia Grossman, fisioterapeuta i osteòpata

PARTICIPACIÓ A LES XARXES

EXPOSICIONS
70 anys de l’Orfeó Enric Morera
Al Celler de Can Ginestar, fins a l’11 de juny
Germinació, del Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau
A la Sala MercArt, fins al 5 de juny
XI Concurs Internacional de Fotografia de Sant Just Desvern 2020
Al Centre Cívic Joan Maragall, fins al 23 de juny
Huellas del tiempo, exposició d’escultura de Dogny Abreu
Al Celler de Can Ginestar, del 17 de juny al 6 d’agost
Obertura: 17 de juny, a les 19.30 h

Fulgenci Baños Rodríguez (1923-2005)
Al CIM de Can Ginestar, del 14 de juny al 6 d’agost

CLICS DE LA RÀDIO
Les tres notícies de Ràdio Desvern més
consultades a santjust.cat durant el mes de maig
(5.777 clics)
1. Sant Just podria tenir en els propers anys una
illa educativa completa que abraçaria la franja
de 0 a 22 anys.
2.Concentració de rebuig al feixisme per una
agressió a un jove santjustenc el dilluns a la tarda.
3. La nova promoció d’habitatges d’IMPSOL podria
passar a ser de lloguer en la seva totalitat.

SANT JUST ENS AGRADA

AQUEST ANY SÍ:

Instagram #santjust

FESTA MAJOR 2021!
DEL 3 AL 6 D’AGOST
Prepareu-vos per a
la Festa Major perquè hi ha previstes
activitat fresques,
música, divertides,
diferents....
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N
 O REPS EL BUTLLETÍ?
FES-NOS-HO SABER
El butlletí municipal s’edita cada
més i es fa arribar a totes les
llars del municipi. Si no el rebeu
correctament, ompliu el formulari
que trobareu a santjust.cat i
resoldrem la incidència.
AGENDA JUlIOL 2021
Data límit per comunicar
activitats: 11 de juny, a l’email
agenda@santjust.cat

TELÈFONS D’
INTERÈS
Ajuntament 93
480 48 00
Horari: Dill a
div, de 9 a 14
h
i de dill a dij de
16 a 19 h
Atenció Ciutad
ana (gratuït)
900 102 658
Dill a dij de 9
a 14 h
Policia Local
93 473 10 92

AQUEST BUTLLETÍ FA UNA UTILITZACIÓ NO
SEXISTA DEL LLENGUATGE. L’AJUNTAMENT
COMPTA AMB EL DISTINTIU PER LA IGUALTAT
DE GÈNERE SG CITY 50-50, COM A MUNICIPI
COMPROMÉS AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE

@enricarandesphotography

Spring

SELECCIÓ DE TUITS

MAIG 2021

Consell Esportiu del Baix LLobregat @cebllob | 12 may.
Gaudint del Parc de Torreblanca alhora que millorem la
nostra condició física! Educació esportiva als parcs
@ParcsplatgesAMB @santjustcat @AjSJDespi @ajsantfeliu
@CCBaixLlobregat
http://cebllob.org/esport-popular/educacio-esportiva-als-parcs/
Dona i Empresa @DonaiEmpresaSJ | 10 may.
Durant el mes de maig, el Servei de Promoció Econòmica
de @santjustcat, comença una campanya de prospecció per
obtenir dades actuals del #teixitcomercial de #SantJust
Dues persones acreditades per l’Ajuntament s’encarregaran
de fer un qüestionari voluntari als establiments
Estalvi energètic @EstalviEner | 28 may.
Saps quina és la deducció a l’#IBI que t’ofereix l’ajuntament
de #SantJustDesvern per passar-te a l’#AutoconsumSolar? T’ho expliquem tot aquí! http://ow.ly/UmCc50EWw1S
@santjustdesvern
@santjustcat
#SantJust
santjustresidus @santjustresidus | 24 may.
Recordem les instruccions per obrir els contenidors de les
fraccions resta i orgànica amb la targeta Pel #MediAmbient, a #SantJust, canviem el xip! Utilitza la targeta i recicla més i millor! #SantJustcanviaelxip #utilitzalatargeta
#residuzero @santjustcat

EL BUTLLETÍ JUNY 2021

23

